
 

Vilande motioner gällande GA:3 

Bifölls på Stämman i Norra Kopparmoras samfällighetsförening 2021 

Väntar beslut hos Södra Kopparmoras stämma. 

 

13.k Parkeringsplatser vid badet- Tydligare skyltning och parkeringstillstånd 

Det har blivit väldigt populärt att besöka Norra Kopparmoras badplats på sommaren. Det har medfört 

att det ofta blir fullt och den privata parkeringsplats som finns tillgänglig vid badplatsen. För att 

undvika felparkeringar och möjliggöra för oss boende, i norra- och södra Kopparmora, att i första hand 

få plats på parkeringen bör det sättas upp en tilläggsskylt om ”boendeparkering”. Boende i norra- och 

södra Kopparmora bör också få tillgång till parkeringstillstånd. 

Bakgrund: Förra sommaren uppstod trafikkaos vid ett flertal tillfällen vid badet. God framkomlighet på 

Tackelvägen ner mot badet är viktig. Det är inte längesedan vi hade en allvarlig olycka på badplatsen 

och då kom räddningstjänsten inte fram pga alla bilar som stod parkerade hur som helst. Styrelsen har 

vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att trafikkaos uppkommer och det är viktigt att vi fortsätter 

att arbeta förebyggande för ännu bättre ordning. 

Parkeringsplatsen vid badet är avsedd för oss i norra- och södra Kopparmora, men används flitigt av 

andra besökande. Skylten ”privat parkering” ignoreras. Även om de flesta av oss kan gå eller cykla 

borde vi tydliggöra att parkeringen är avsedd för oss, främst för att möjliggöra för äldre, 

rörelsehindrade eller de som har längre att gå inom norra- och södra Kopparmora. Dessutom borde 

boende inom norra- och södra Kopparmora få tillgång till parkeringstillstånd att lägga i framrutan när 

man besöker badet. 

Förslag: Jag föreslår att styrelsen i samfällighetsföreningen:  

1) Ordnar med en kompletterande skylt till parkeringsplatsen vid badet, med en text i stil med ”För 

boende i norra- och södra Kopparmora” och … 

2) … tar fram parkeringstillstånd som delas ut till boende i norra- och södra Kopparmora. Styrelsen bör 

utreda hur detta kan göras på lämpligt sätt och genomföra det, i samförstånd med södra Kopparmoras 

samfällighetsförening. Om parkeringstillstånd kommer till stånd justeras texten på skylten (enligt ovan 

punkt) på ett lämpligt sätt. 

  

 
13j. Påfyllnad av sand till badet 

Sanden eroderar ständigt vid badet och spolas ut i havet och kräver påfyllnad för att den ska vara 

trevlig, säker och tillgänglig. 

Vi yrkar på följande: Att stämman ger styrelsen i uppdrag att fylla på sand vid badet innan 

badsäsongen. Kostnaden för detta skall delas jämlikt med södra Kopparmora enligt ramen för GA:3.  

 

 

 


